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A FALHA OCULTA NO CRISTIANISMO TRADICIONAL –                                   
UMA PERVERSÃO DO MONOTEÍSMO 1 

 

De acordo com Friedrich Loofs (Historiador da Igreja, 1858-1928): 

“Os apologistas [‘pais da igreja’, como Justino Mártir em meados do século II] lançaram as 
bases para a perversão (Verkehrung) do cristianismo em um ensinamento [filosófico] revelado. 
Especificamente, sua Cristologia afetou desastrosamente o desenvolvimento posterior. Ao 
tomarem por garantida a transferência do conceito de Filho de Deus para o Cristo 
preexistente, eles foram a causa do problema Cristológico do século IV. Eles causaram uma 
mudança no ponto de partida do pensamento Cristológico – distante do Cristo histórico e para 
a questão da preexistência. Eles então mudaram a atenção da vida histórica de Jesus, 
colocando-a na sombra e promovendo a Encarnação. Eles amarraram a Cristologia à 
cosmologia, e não puderam amarrá-la à soteriologia. O ensino do Logos não é uma Cristologia 
“superior” que a costumeira. De fato, fica muito atrás da genuína apreciação de Cristo. De 
acordo com o seu ensinamento, não é mais Deus quem se revela em Cristo, mas o Logos, o 
Deus inferior, um Deus que, como Deus, é subordinado ao Deus Superior (inferiorismo ou 
subordinacionismo)”. 

“Além disso, a supressão de ideias econômico-trinitárias por conceitos metafísicos-
pluralistas da tríade divina (trias) pode ser atribuída aos Apologistas”. (Friedrich Loofs, 
Leitfaden zum Studium des Dogmengeschichte [Manual para o Estudo da História do Dogma] 
(1890), parte 1, cap. 2, seção 18: "O Cristianismo como uma Filosofia Revelada. Os Apologistas 
Gregos", Niemeyer Verlag, 1951, p. 97). 

 

Este desenvolvimento desastroso é refletido exatamente no evangelismo popular 
moderno 

D. James Kennedy diz: 

“Muitas pessoas hoje pensam que a essência do cristianismo é o ensinamento de Jesus, mas 
não é assim [...] O cristianismo não se centra nos ensinamentos de Jesus, mas na pessoa de Jesus 
como um Deus encarnado que veio ao mundo para tomar sobre Si nossa culpa e morrer em 
nosso lugar” (How I Know Jesus Is God, Truths That Transform,  Nov. 17th, 1989). 

                                                           
1 Artigo publicado por Restoration Fellowship. Título original em Inglês: The Hidden Flaw in Traditional 
Christianity: A Perversion of Monotheism. 


